
حمودة  /    بكر أبو أ اعداد

 بسم الله الرحمن الرحيم

أعرب ما يأتي
 يعتدل الجو فى الربيع

يعتدل : فعل ماضارع مارفوع وعلماة رفعه الضمة 
الجو : فاعل مارفوع وعلماة رفعه الضمة الظاهرة 

فى : حرف جر مابنى 
الربيع : اسم ماجرور بفى وعلماة جره الكسرة 

 انتشر الصوت
انتشر:فعل مااض مابنى ل ماحل له مان العراب 

الصوت :فاعل مارفوع وعلماة رفعه الضمة الظاهرة 
 اشتعلت النــار

اشتعلت :فعل مااض مابنى ل ماحل له مان العراب 
والتاء للتأنيث 

النار: فاعل مارفوع وعلماة رفعه الضمة 
 ذاكر الدرس

ذاكر :فعل أمار مابنى على السكون 
والفاعل ضمير ماستتر تقديره أنت 

الدرس: مافعول به مانصوب وعلماة نصبه الفتحة 
 يشاهد السائح الثآار
يشاهد:فعل ماضارع مارفوع بالضمة الظاهرة 

السائح:فاعل مارفوع بالضمة الظاهرة 
الثآار:مافعول به مانصوب بالفتحة الظاهرة 

 نرفع العلم فى المدرسة
نرفع: فعل ماضارع مارفوع بالضمة الظاهرة 

والفاعل ضمير ماستتر تقديره نحن 
العلم:مافعول به مانصوب بالفتحة الظاهرة 

فى المدرسة :جاروماجرور 
 ذهبت إلى السوق
ذهبت:فعلل مااض مابنى ، والتاء : تاء الفاعل 

إلى السوق : جار وماجرور  
 أكرمت الضيف

أكرم:فعل مااض مابنى  ، والتاء:ضمير ماتصل مابنى فى ماحل رفع
فاعل 

الضيف :مافعول به مانصوب وعلماة نصبه الفتحة 
 يعاون الصديق صديقه
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يعاون :فعل ماضارع مارفوع بالضمة 
الصديق:فاعل مارفوع بالضمة الظاهرة 

صديقه:مافعول به مانصوب وعلماة نصبه الفتحة ،والهاء ضمير
ماتصل مابنى فى ماحل جر ماضاف إليه

 
 **************************************

ثآني واجمع ما يأتي
.هذا مصباح منير 1

المثنى المذكر:هذان ماصباحان مانيران 
.هذا السائح زار مدينة العريش 2

المثنى المذكر:هذان السائحان زارا مادينة العريش
الجمع المذكر:هؤلء السياح زاروال مادينة العريش 

.التلميـذ المجتهد محبوب من معلمه 3
المثنى المذكر:التلميذان المجتهدان ماحبوبان مان ماعلمهما 
الجمع المذكر:التلمايذل المجتهدون ماحبوبون مان ماعلميهم 

.هذا هو التلميذ الذى تسلم الجائزة 4
المثنى المذكر:هذان هما التلميذان اللذان تسلما الجائزة 

الجمع المذكر:هؤلء هم التلمايذ الذين تسلموا الجائزة 
.هذه تلميذة مجتهدة 5

المثنى المؤنث:هاتان تلميذتان ماجتهدتان 
.هذه هى المأ المثالية العظيمة 6

المثنى المؤنث:هاتان هما الماان المثاليتان العظيمتان 
الجمع المؤنث:هؤلء هن الماهات المثاليات العظيمات 

.هذا هو الفلح الذى غرس الشجرة 7
المثنى المذكر:هذان هما الفلحان اللذان غرسا الشجرة 
الجمع المذكر:هؤلء هم الفلحون الذين غرسوا الشجرة 

.المعلم مخلص فى عمله 8
المثنى المذكر:المعلمان ماخلصان فى عملهما 
الجمع المذكر:المعلمون ماخلصون فى عملهم 

.هذه حديقة جميلة 9
المثنى المؤنث:هاتان حديقتان جميلتان 

الجمع المؤنث:هذه حدائق جميلة 
.المصرى يدافع عن وطنه بكل ما يملك  10

المثنى المذكر:المصريان يدافعان عن وطنهما بكل ماا يملكان 
الجمع المذكر:المصريون يدافعون عن وطنهم بكل ماا يملكون 

. هذا هو المعلـم المثالى 11
المثنى المذكر: هذان هما المعلمان المثاليان 
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الجمع المذكر:هؤلء هم المعلمون المثاليون 
  ***********************************

 سؤال للمتميز                        
اجمع اسم الشارة فيما يأتى وغير ماا يلزم واذكر السبب 

( هذا هو البستان المزهر )
  ***********************************

سؤال لكل جواب
أ . فى السنة اثآنا عشر شهرا . 
كم شهرا فى السنة ؟  

ب . ننامأ ؛ لنرتاح من العمل .
لماذا ننام ؟ 

 إلى جدى كل أسبوع . جـ . أذهب
ماتى تذهب إلى جدك ؟  

 : "يحب الطفل أماه " ماا نوع هذه الجملة ؟ وماا ركناها ؟ 2
جملة فعلية           وركناها :يحب ( فعل ) الطفل ( فاعل )  

 . أعرب ما فوق الخط .3 
              ( خبر مارفوع بالضمة )واسعة أ. البحار 

 يشتد فى الشتاء      (مابتدأ مارفوع بالضمة ) البردب.
 فى الخلية    ( فاعل مارفوع بالضمة ) النحلج.يعيش 

 . ضع أداة نفى مناسبة :4
أ............... أحب مان يقول الكذب              ( ل) 

ب...........أذهب إلى صديقى خالد أماس        ( لم ) 
ج............ أصادق الشرارل                      (لن )   

.بين الجملة السمية والجملة الفعلية فيما يأتى 5
أ.يذهب الناس إلى السكندرية صيفا          ( فعلية ) 

ب.القطار مازدحم بالمسافرين                  ( اسمية ) 
ج.الحدائق مافيدة للناس                          (اسمية )  

.ضع أداة استفهام ماناسبة ماكان النقط 6
أ.......... يحصد الفلح القمح ؟                 ( ماتى ) 
ب.........عما لك ؟                                ( كم )  

ج......... لون مااء البحر؟                        ( ماا ) 

 ***********************************
. عين الجملة السمية والفعليـة فيما يأتى 1 

 تتفتح الزهار فى الربيع ) الحديقة جميلة            ب )أ 
ج.تطير الطائرة فى الجو      د.العامال نشيط فى عمله   
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ضع اسم إشارة ماناسب :)  2
........ كتابان جديدان ).............فراشة جميلة        ب ) أ 

.......زهرتان جميلتان ) ..........رجال المستقبل      ث ) ت 
:1الجابة لرقم 

أ.اسمية    ب.فعلية    ج .فعلية     د.اسمية 
 :2الجابة لرقم 

هاتان ) هؤلء        ث )  هذان     ت ) هذه      ب )أ 
.عين فيما يأتى (السم/الفعل/الحرف)ل 3

أ:نأخذ البلح مان النخل        ب:الطبيب يعالج المرضى 
 : اسمالنخل -حرف  مان : – : اسم البلح -فعل أ ) نأخذ : 

اسم            فعل            اسمب ) 

.ضع ضمير المخاطب المناسب : 4
أ........ عامالن مااهران               ( أنتما ) 
ب.......عامالت ماجتهدات            (أنتن ) 

ج........عامالة نشيطة                  (أنِت  ) 
د........عمال مااهلللللللللرون          (أنتم )

.ضع ضمير الغائب المناسب : 5
أ..................طبيبات مااهرات                  (هن ) 
ب..............عامالة نشيطة                        (هى )
ج..........فلحان ماتعاونان                        (هما ) 
د........صانع مااهر                                (هلللو ) 
ك).........عمال مااهرون                          (هم )
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اسم                  فعل                حرف

دخول (ال )         التاء               التنويللللللللللللللن          
المربوطة                                                           

هو حدث فى زمان ماعيلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللن 
أنواعه :

مااض                 ماضارع                   أمار 
كتب                  أكتب                     اُكتب 

نكتب                        
يكتب                        
تكتب                        

مااذا تلحللللللللللللللللللللللللللللظ فى أماثلة الفعل المضارع ؟ 
 القاعلللللدة

يبدأ الفعل المضارع بحرف واحد مان حروف كلمة (أنيت ) 
اُكتب أماثلة مان عندك واعرضها على ماعلمك ؛تطبيقا على  

القاعدة

هو كلمة بمفردها ليس لها ماعنى ، ولكن إذا دخلت فى جملة أصبح
لها ماعنى ؛ ماثل: "سافرت ماللن القرين إللللى الزقازيق " 

ماعناها "البداية"            ماعناها "النهاية"                    
"وضعت القلم على المكتب"       ،   "الوردة فى الحديقة"
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ماعناها   "فوق"                               ماعناها "داخل"             
حروف الجر 

مان      إلى        عن          على     
فى     الباء       اللم       الكاف 

                                     

 هى التى تبدأ باسم                           
ركناها 
المبتدأ

وهو الذي يبدأ به الجملة
الخبر

وهو ماكمل ماعنى الجملة  
 الله قدير– ثآروت ماخلص – السماء مامطرة –ماثال : التفاح لذيذ 

أعرب جميع الماثلة السابقة فى جدول ثآم اعرضها على ماعلمك .
تدريب

عين كل جملة اسمية ،واذكر ركنيها الساسيين :
.تشرق الشمس صباحا 1
.الله ربى 2
.يضىء القمر ليل 3
    ه.الناجح ماسرور بنجاح4

هى التى تبدأ بفعل 
ركناها

. الفاعل 2. الفعل              1
. ينضج العنب فى الصيف 1أماثلة :
. أستذكر دروسى ليل 2        
. اُكتب واجبك3        
. نتعلم فى المدرسة 4        
. فاز أحمد فى المباراة   5        

 ؟    ماا تعريف الفاعل
هو مان قام بعمل الفعل أو اتصف به .

 . ضميرا ماستترا2.لفظ صريح      1 . أنواع الفاعل
ماا تعريف المفعول به؟ 

هو الذى وقع عليه فعل الفاعل 
تطبيق                   

استخرج المفعول به ماما يأتى : 
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.يُْخرج النحل عسل 1
.شاهدُت الثآار المصرية 2
.رسمت مانى لوحة جميلة 3
.نقرأ الصحف يومايا 4
.أعجبتنىل أشجار النخيل 5
.الكتاب قرأته 6

 **********************************************
أعرب هذه الجملة : أحرز اللعبل هدفا 

…........................................................
.ضع ضمير المتكلم المناسب :1

أ................أصحو مابكرا               (أنا ) 
ب..............صديقان ماتحابان           (نحن) 
ج.............أصدقاء ماخلصون           (نحن) 
د.............صديقات ماخلصات           (نحن) 

.ضع أداة نفى ماناسبة 2
"التاجر الماين................ يغش الناس " 

."المسلمون يحبون الخير" 3
حول هذه الجملة إلى جملة فعلية وغير ماا يلزم . 

."هو تلميذ يحرص على المذاكرة " 4
اجعل الجملة لجمع المؤنث ،وغير ماا يلزم . 

. استفهم مان صديقك عن :5
أ- عدد إخوته.              ب- الصديق الذى يصاحبه .

.استخرج الظرف ماما يأتى وبين نوعه ثآم أعربه: 6
أ: ألعب فى النادى صباحا 

ب:المعلم أماام تلمايذه 
ج:العصفور فوق الغصن 
د:اللص خلف الصناديق 
ط:عرفت نتيجتى الن 

.أعرب : الله قديلللللللللللر 7
إعرابهلللللللللللللللللللللللا الكلملللللللللللللللللللللللة

لفظ الجللة مابتدأ مارفوع وعلماةالله       
رفعه الضمة 

خبر مارفوع وعلماة رفعه الضمة قدير

المثنى : هو ماا دل على اثآنين أو اثآنتين بزيادة ألف ونون أو ياء 
ونون على مافرده 
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يرفع باللف ، ينصب ويجر بالياء  
أماثللللللللللللللللللة :

كتاب                           كتابان                     كتابين
قصة                         قصتان                  قصتين 

أعرب ماا تحته خلللللللللللللط : 
 جائزتين على الفائزان. حصل 1
 عجيبين  خبرين.سمعت 2
 تساعدان أماهما  البنتان.3
                 كبيرانتمثالن.هذان 4
  هاتان قصتان.5

                                                    
إعرابهللللللللللللللللللللاالكلملللللللللللللللللللللللة

فاعل مارفوع باللفالفائزان

اسم ماجروربعلى وعلماة جره الياءجائزتين

مافعول به مانصوب وعلماة نصبه الياءخبرين

مابتدأ مارفوع وعلماة رفعه اللفالبنتان

خبر مار فوع وعلماة رفعه اللف تمثالن

مابتدأ مارفوع باللفهاتان

خبر مارفوع باللفقصتان

سؤال للمتميز : أعرب ماا تحته خط: 
 جناحان طائر النعام له 

     جمع المذكر السالم :
هو ماا دل على أكثر مان اثآنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون على

مافرده .
أماثلللللللللللللللللللللللللة :

ماعلم                  ماعلمون                ماعلمين 
قارئ               قارئون                 قارئين 

قال تعالى :( قللللد أفللللللللللللللللللللح المؤمانلللللللللللللللللللون ) 
 

حرف تحقيق     فعل مااض مابنى       فاعل مارفوع بالواو        
. أعرب ماا يأتى : 1 
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أ. المهندسون مااهرون   
ب. رأيت اللعبينل اليوم  

ج. تعلمت مان المؤمانين الصبر 
إعرابهللللللللللللللللللللللللللللللللاالكلملللللللللللللللللللللللللللللللللة

مابتدأ مارفوع بالواوالمهندسون
خبر مارفوع بالواو مااهرون

فعل مااض مابنى ،والتاءرأيت
ضميرماتصل مابنى فى ماحل رفع

فاعل 
مافعول به مانصوب بالياءاللعبين

ظرف زماان مانصوب بالفتحةاليوم
فعل مااض مابنى،والتاء سبقتعلمت

إعرابها
حرف جر مابنىمان

اسم ماجرور بمن وعلماة جرهالمؤمانين
الياء

مافعول به مانصوب بالفتحة الصبر

سؤال للمتميز  :
 سالم ؟– ماذكر –ماا ماعنى هذه الكلمات :جمع 

أعرب التى:
المسلمون ماخلصون .1
قاتل المسلمون المشركين فى بدر .2
فضل الله المجاهدين على القاعدين .3

إعرابهلللللللللللللللللللللللللللللللللاالكلملللللللللة

مابتدأ مارفوع وعلماة رفعه الواو المسلمون

خبر مارفوع وعلماة رفعه الواوماخلصون

فعل مااض مابنى على الفتح قاتل

فاعل مارفوع وعلماة رفعه الواوالمسلمون

مافعول به مانصوب وعلماة نصبه الياءالمشركين 

حرف جر مابنى ل ماحل له مان العرابفى
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اسم ماجرور بفى وعلماة جره الكسرة بدر

فعل مااض مابنى على الفتح فضل

لفظ الجللة فاعل مارفوع بالضمةالله

مافعول به مانصوب وعلماة نصبه الياءالمجاهدين

حرف جر مابنى على

اسم ماجرور بعلى وعلماة جره  الياءالقاعدين
                    

سؤال للمتميز
صحح الخطأ فى هاتين الجملتين واذكر السبب .

"ماسلمون اليوم ليسوا كمسلمين الماس"   ،   " أحضرت
شاهدين عدل "  

  الم  جمع المؤنث الس
هو ماا دل على أكثر مان اثآنتين بزيادة ألف وتاء على مافرده 

الماثللللللللللللة : 
 ماع المسلمين يوم أحد المسلماُت.قاتلت 1
 المؤمانات ؛فهن أفضل المسلماِت.تزوجوا 2
 أزواجهن ثآوابا عظيماللمطيعاِت.أعد الله 3

وقعت الكلمة الولى ( فاعل)،والثانية ( مافعول به )، والثالثة
( اسما ماجرورا )

مان خلل التشكيل لما تحته خط :استنتجل 
. علماة نصبه وجره 2.علماة رفع المؤنث السالم 1

تطبيللللللللللللللللللللق ******************************
أعرب هذا المثال :

خرجت الطالبات إلى الجاماعلللللللللة 

إعرابهللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا الكلملللللللللللة

فعل مااض مابنى والتاء تاء التأنيث خرجت

فاعل مارفوع وعلماة رفعه الضمة الطالبات

حرف جر مابنى  إلى
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اسم ماجروربإلى وعلماة جره الكسرة الجاماعة

سؤال للمتميز
ماا الفرق بين "كم" فى الجملتين ماع ذكر السبب 

كم ماصنعا أقاماته الحكوماة ؟
كم ظالم قد مار بى *** وماا أزال القاهرة ! 

 المفعول لجلـــــــــــــــه
يسمى المفعول له أيضا 

وهو ماصدر مانصوب يأتى لبيان سبب حدوث الفعل 
نسأل عن المفعول له بل "لماذا" . 

ماثال . أحلارب انتقللللللاماا مان العللللدو . 

مافعول لجله مانصوب بالفتحة .
س: لماذا تحارب؟           ج: انتقاماا مان العدو . 

 أعرب المفعول لجله فيما يأتى :
.زرتك شوقلللا إليك . 1
.حضرت الندوة رغبة فى العلم 2
.أعطف على الحيوان شفقة به 3
.ننفق على الفقراء ابتغاء رضا الله 4
. قال تعالى : (ول تقتلوا أولدكم خشية إمالق ). 5
.قال تعالى :( ينفقون أماوالهم ابتغاء مارضاة الله ) 6
.أصلى طاعة لله. 7
.صفق المستمعون إعجابا 8
. أصوم رماضان اماتثال لوامار الله 9

.أعمل بجد طلبا للعل  10
 **********************************************

ضع مافعول لجله ماناسبا ماكان النقط: 
.أذهب إلى المعهد...........                (طلبا للعلم) 1
.أصاحب الخيار..........                ( زيادة فى الخير)ل 2
.ينام الناس............                     ( طلبا للراحة ) 3

 ------------------------------------------------------
المفعول المطلق 

هو المصدر المنصوب المؤكد لعاماله أو المبين لنوعه أو عدده .
ماثال : حفظت الدرس حفظللللا 

مافعول ماطلق مانصوب وعلماة نصبه الفتحة (ماؤكد للفعلللللللل)
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 شديدا  (مابين لنوع العامال )فرحاماثال:فرحت 
    ( مابين للعدد ) سجدتينماثال : سجدت 

 -------------------------------------------------------
 أعرب المفعول المطلق فيما يأتى  مع بيان نوعه :

.اصبر صبرا جميل 1
.نمت نوماا عميقا 2
.( كل إذا دكت الرض دكا دكا )3
.(وتأكلون التراث أكل لما )4
.(وتحبون المال حبا جما )5
.فرحت لنجاحك فرحا 6
.أبغض الجاهل بغضا شديدا 7
.أحب الهواء الطلق حبا جما 8
.نقف فى الفصل توقيرا للمعلم 9

-------------------------------------------------------
الحــــــــــــــــــــــــــــــال

هو:  اسم مانصوب يبين هيئة صاحبه عند حدوث الفعل
 مانتصراماثال: عاد خالد 

ضعيفاُخلق النسان       
اهاديأنزل الله القرآن         

كيف عاد خالد؟                                مانتصرا 
كيف ُخلق النسان؟                           ضعيفا 

نستنتج ماما سبق أننى يمكننى التأكد مان أن الكلمة التى أعتقد
أنها حال تكون مان خلل السؤال بل... أكمل .

الحال دائما نكرة وصاحبها ماعرفة 
 هللو :خالد 1صاحب الحال فى رقم 
 هللو: النسان 2صاحب الحال فى رقم

 هللو: القرآن 3صاحب الحال فى رقم 
 ********************************

الحال تبين هيئة الفاعل أو المفعول به عند حدوث الفعل 
. هيئة الفاعل : 1
ً الطائرة   فوزىركب           ماتعجل
. هيئة المفعول به : 2
ة        ناضجة التفاحأكل ثآروت  

استنتج العلقة بين ( فوزى ) و( ماتعجل ) 
استنتج العلقة بين (التفاحة )و (ناضجة )  

                       
أماثلة على الحال مان القرآن الكريم  : 

التجاري      بالتداول مصرح غير النسخة هذه



حمودة  /    بكر أبو أ اعداد

 52ة بما ظلموا ) النمل خاوي( فتلك بيوتهم .1

 49ن )المدثآرماعرضي( فما لهم عن التذكرة .2

 12ا ) ماريم صبي( وآتيناه الحكم .3

 73 ) الزمار خالدين( فادخلوها .4

 33ن )إبراهيمل دائبي( وسخر لكم الشمس والقمر .5

 فاماتحنوهن ) الممتحنة ماهاجرات(إذا جاءكم المؤمانات.6
10 

 41ا وثآقال ) التوبة خفاف(انفروا .7

 238ن )  البقرة انتي( وقوماوا لله ق.8

 17 سويا ) ماريم  بشرا(فتمثل لها.9

  61 ) السراءل  طينا(أأسجد لمن خلقت .10
 مثال إعرابى :

أكل ثآروت التفاحة ناضجة 
إعرابهللللللللللللللللللا الكلمة

فعل مااض مابنى على الفتح أكل

فاعل مارفوع وعلماة رفعه الضمة ثآروت

مافعول به مانصوب وعلماة نصبه الفتحة التفاحة

حال مانصوب وعلماة نصبه الفتحة ناضجة 

     
                                

النعــــــــــــــــت
هو السم الذى يبين صفة مان الصفات فى ماوصوفه ، ويتبع

الموصوف رفعا ونصبا وجرا وإفرادا وتثنية وجمعا . 
ماثال النعت المرفوع :

 ؛ " نعت مارفوع وعلماة رفعه الضمة " المنتصرعاد الجيش 
  " نعت مارفوع باللف " الفائزان تصافح الفريقان 
       " نعت مارفوع بالواو " المخلصونحضر المعلمون 

ماثال النعت المنصوب : 
             "نعت مانصوب بالفتحة " ذكياكافأت تلميذا 

     "نعت مانصوب بالياء " جديديناشتريت قميصين 
       " نعت مانصوب بالياء"  الصادقيننحترم الرجال 
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ماثال النعت المجرور : 
       " نعت ماجرور وعلماة جره الكسرة "  ذكىتعلمت مان تلميذ 

    " نعت ماجرور وعلماة جره الياء" ماخلصينتعلمت مان صديقين 
   " نعت ماجرور وعلماة جره الياء"ماخلصينتعلمت مان ماعلمين 

  *************************************
تطبيق : عاد  الجيش           المنتصلللللر 

مانعوت أو ماوصوف        نعت أو صفة       
***********************************************

العطـــــف
هو تبعية اسم لسم قبله يتوسط بينهما حرف يسمى(حرف

 العطف)
 النهلللللاُرماثال :  يتعاقب      الليلللُل          و         

      

         ماعطوفالعطفماعطوف عليه      حرف 
            مارفوع بالضمة

المعطوف يتبع المعطوف عليه فى الرفع كالمثال السابق ...
لحظ  جيدا .

المعطوف يتبع المعطوف عليه فى  النصب ؛
عليلللا رأيت ماحمدا و

ماعطوف مانصوب بالفتحة 
المعطوف يتبع المعطوف عليه فى الجر ؛

 والنهللارأسبح الله فى الليل 

ماعطوف ماجرور وعلماة جره الكسرة 
 من أدوات العطف :

الواو   : ( هاجر الرسول وصاحبه ) 
الفاء    : (دخل الرئيس فالوزراء ) 
ثآم      : (دخل التلمايذ ثآم المعلم ) 

أو      : ( ماارِس السباحة أو الرمااية ) 
 معانى هذه الحروف :

الواو : لمطلق الجمع
الفاء : للترتيب والتعقيب

ثآم : للترتيب والتراخىل
أو : للتخيير  

***********************************************
سؤال للمتميز
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قصد الفلح حقله نشيطا ، وعاد مانه ماسرورا 
استخرج المعطوف والمعطوف عليه مان العبارة السابقة .

المضاف إليلللله                          

المجرور               المثال            

ماحمد                   كتاب ماحمد جديد

العلم            طلب العلم ماجتهدون 

الحرير               ثآوب الحرير جميل 
نلحظ مان الجدول  أن كلمات ( ماحمد- العلم- الحرير) أسماء 

ماجردة أضيف إلى كل اسم مانها ماا قبله ، وكل اسم أضيف إليه ماا
قبله فهو ماضاف إليه ماجرور ، وماا قبله ماضاف  

سؤال للمتميز :
مان خلل الشرح السابق :ماا سبب الجر فى المضاف إليه ؟ 

الخلصلللللة :
المجرور بالمضاف : هو كل اسم ماضاف إليه ماا قبله،ويسمى

ماضافا إليه .                                 تطبيق 
عين المضاف ، والمضاف إليه فى الجمل التية :

.حديقة المدرسة كبيرة  1
.صلة الفجر خير مان النوم 2
.رداء الصوف يمنع عنك البرد 3
.رفعة الوطن غاية المخلصين 4
.على الله أجر العامالين  5
. مان دلئل العجز كثرة المعاذير6

 المبتـــــــــــدأ
إذا كانت الكلمة اسما ، وجاءت فى أول الجملة تسمى

(مابتدأ)،وعندهال تسمى الجملة بالجملة السمية .    أماثلللللللة :     

علماة إعرابهإعرابهالمبتدأ    الجملة

الضمة لنه مافردمارفوعماحمد     ماحمد ماجتهد

الصديقان
ماخلصان

اللف لنه ماثنى مارفوعالصديقان

الواو لنه جمع ماذكرمارفوعالمخلصونالمخلصون
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سالم مااهرون

المؤمانات
عفيفات

الضمة لنه جمعمارفوعالمؤمانات
ماؤنثسالم

الضمة لنه جمع تكسير مارفوعالشرفاءالشرفاء صادقون

تدريب
عين علماة إعراب المبتدأ فى الجمل التية : 

الفساد البيئى خطير .1
الوزيران ماتعاونان .2
الرؤساء ماجتمعون .3
المتفاوضون غير ماتفقين .4
الماهات ل يعرفن غير الحب .5
المتناظران عالمان .6
الجو جميل .7
القمر مانير .8
السفن جارية .9

 مانتجات القرية ماتنوعة 10
 الحياة كفاح          11

الخــبــر
إذا وقعت الكلمة بعد المبتدأ ، وتم ماعنى الجملة بوجودها 

سميت ( الخبر )
نوعهالخبرالجملة

القانع ماطمئن
النفس

مافردماطمئن

مافردماتفقانالشريكان ماتفقان 

مافردماتفقونالشركاء ماتفقون

مافردماثقفاتالمذيعات ماثقفات

المجلس قراراته
نافذة

جملة اسميةقراراته نافذة
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المسلم يصلى
بخشوع

جملة فعلية يصلى بخشوع

شبه جملة  ظرف ماكان  فوق القوةالحق فوق القوة

شبه جملة ظرف زماانيوم الجمعةالسفر يوم الجمعة

شبه جملة جار وماجرورفى التأنىالسلماة فى التأنى

أعرب
المجلس قراراته نافذة 

المجلس :مابتدأ أول مارفوع وعلماة رفعه الضمة الظاهرة 
قراراته: مابتدأ ثآاٍن مارفوع بالضمة ، والهاء :ضمير ماتصل مابنى فى

ماحل جر ماضاف إليه 
نافذة:خبر المبتدأ الثانى مارفوع بالضمة 

والجملة السمية ( قراراته نافذة ) فى ماحل رفع خبر المبتدأ الولل
 

ظرف الزمان
هو:اسم يذكر للدللة على الزمان الذى وقع فيه الفعل 

ماثل :أسافر يوم الخميس 
فكلمة يوم هى ظرف الزماان الذى يقع فيه السفر ،وماثلها :ساعة-

أسبوع-شهر-سنة-دهر-حين-صباح-ماساء-ليلة-ظهر-عصر 
وجميعها تكون مانصوبة حين تدل على زمان وقوع الفعل ،فإن

كانت غير دالة على زمان وقوع الفعل فل تعرب ظرف زماان وإنما
فكلمة يوم–تعرب حسب ماوقعها فى الجملة ؛يوم الجمعة مابارك 

 فهى هنا اسم إن–هنا مابتدأ ،وكذلك قولك :إن يوم الجمعة مابارك 
تطبيــــــــق :

استخرج الظرف ماما يأتى وأعربه: 
.زرتك صباحا 1
.يبدأالحفل عصرا 2
.أتناول فطورى الن 3
.النتيجة يوم السبت 4

 ظرف المكــــــــــــان
هو اسم يذكر للدللة على المكان الذى وقع فيه الفعل 

« ارتفعت الطائرة فوق السحاب »
 هى ظرف المكان الذى وقع فيه الرتفاع وماثلها فوقفكلمة

 يسار ) – بين – شمال – يمين – خلف – أماام –( تحت 
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وماا سبق بخصوص الزماان يقال بخصوص المكان 
 تدريـــــــب

استخرج الظرف وأعربه : 
.القطة تحت الكرسى 1
.علم المدرسة أماام التلمايذ 2
.المعلم وسط تلمايذه 3
.شرطى المرور بين السيارات 4
.التلميذ عند الباب 5

************************************
الحـــــروف الناسخــــة 

 لعل )–ليت –لكن –أن-كأن –هى :( إن 
وجميعها تدخل على الجملة السمية ؛فتنصب المبتدأ ويسمى

اسمها،وترفع الخبر ويسمى خبرها ******* 
اسم الحرفالجملة

الناسخ
نوع الخبر خبره

لفظإن الله غفور
الجللة"الله"

مافردغفور

أيقنت أن
البوين كريمين

مافردرحيمانالبوين 

كأن الصديقين
مان رحم واحد

شبه جملةمان رحمالصديقين

لعل الله
يحدث بعد ذلك

أمارا

جملة فعليةيحدثلفظ الجللة

ليت العلماء
ضمائرهمل

يقظة

ضمائرهملالعلماء
يقظة

جملة اسمية

ناقش مع معلمك ما ورد فى الجدول السابق وتعلم
المزيد...
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